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1. Vastavus- ja aruandluskohustused 

Käesolevate suuniste staatus 

1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1  artikli 16 kohaselt väljastatud 
suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja 
finantsasutused tegema kõik endast oleneva, et suuniseid järgida. 

2. Suunistes esitatakse EBA seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. 
Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad 
asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse 
(nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on suunatud 
eelkõige finantsinstitutsioonidele. 

Aruandluskohustus 

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-
le kuupäevaks 16.01.2023, kas nad järgivad või kavatsevad järgida neid suuniseid, või vastasel 
juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust 
nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleb saata EBA veebilehel avaldatud vormil, märkides viite 
EBA/GL/2022/12. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma 
pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest 
tuleb EBA-le teada anda. 

4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated EBA veebilehel. 

 

2. Adressaadid 

5. Käesolevad suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punkti 2 alapunktis i 
määratletud pädevatele asutustele ja finantsinstitutsioonidele, kellele neid suuniseid 
kohaldatakse. Suuniseid võiksid kohaldada ka direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõikes 1 osutatud 
määratud asutused, mis ei ole pädevad asutused. Käesolevates suunistes nimetatakse nii 
pädevaid kui ka määratud asutusi nimetusega „asjaomased asutused“. 

 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 
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3. Rakendamine 

Kohaldamiskuupäev 

6. Suuniseid kohaldatakse alates 16.01.2023. 

 

4. Suuniste muutmine 

7.  Suuniseid EBA/GL/2020/14 muudetakse järgmiselt. 
 

(a)  Jaole 4 lisatakse järgmine lõige 10a: 
 

„Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõikele 2a, millega nõutakse täiendava 
kindlaksmääramise metoodikat, mis välistab piiriülese tegevuse ühtse kriisilahenduskorra 
raames, ning Baseli komitee 31. mai 2022. aasta rahvusvahelisele kokkuleppele, et 
tunnustada Euroopa pangandusliidu arendamisel tehtud edusamme, tuleks ühtse 
kriisilahenduskorraga ühinenud liikmesriikides asuvate finantsinstitutsioonide korrigeeritud 
jurisdiktsiooniüleste näitajate arvutamiseks asjakohaseid andmekirjeid käsitada 
jurisdiktsiooniüleste tegevusnäitajate osana, mitte globaalse süsteemselt olulise ettevõtja 
kindlaksmääramise ja alamkategooriate jaotamise metoodika lisa- või memokirjetena.“ 
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